
 

Διεθνές Π…ι'ιτιιπήµιπ της Ελλάδος

Αρ. Πρωτ.: 5554…2ι:ιΞι:ι-ιΜ-23

Ημερομηνία: 2326112020  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …!!

| ΜΕΘΝΕΣ Σίνδος, 23 — 04 - 2020

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ npoz;

AAEEANAPEIA nANEnIzTHMIOYHOAH Αντιπρόεδρο Οικονομικών,

Ταχ. Δ/νση: T.K.57400 Θεσ/νίκη Τ.Θ.141 Σίνδος Προγραμματισµού και Ανάπτυξης Δι.Πα.Ε.

Πληροφορίες: Μαρασλίδης Ιωάννης K. Μπαντέκα Δημήτριο

Τηλέφωνο: 2310 013 660

Fax: 2310 791 117 δια της

Email: johnmara@admin.teithe.gr Προϊσταµένης Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών του Δι.Πα.Ε.

ΑΙΤΗΜΑ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥΔΙΠΑΕ ΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ»

Παρακαλούμε για την έγκριση παροχής υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

 

 

     
     
 

Μονάδα Προύπολογισμός Φ Π Α Συνολικός

Α|Α εριγραφη υπηρεσιας Ποσότητα μέτρησης Τιμη Μονάδας χωρις (D.I1.A 24% Προυπολογισμος

με Φ.Π.Α

,λ , .

1 CD” αξη Αλεξαΐ΄δρε…ς 5 μηνας 9.500,00€ 47.5οο,οο€ 11.4oo,00€ 58.900,00€
Πανεπιστηµιουπολης

ΣΥΝΟΛΟ 47.500,00 € 11.400,00€ 58.900,00€

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0892A (58.900,00€) σχετική πίστωση του

προυπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων

Συ μβάσεων (CPV): 79713000-5 Υπηρεσίες Φύλαξης (5 μήνες Χ 9.500,00€ = 47.500,00€).

Αιτιολόνηση σκοπιμότητας των ανωτέρωΜαώ…

Εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης επικινδυνότητας για τη δηµόσια υγεία λόγω διάδοσης του COVlD—19

(κορωνούιού) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η αδιάκοπη και επιμελής φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του

Ιδρύματος µε σκοπό την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος, σύμφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο.

Το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί για 24ωρη φύλαξη, επαρκεί όµως για φύλαξη 07:00 έως 19:00 τις

καθηµερινές. Η παρούσα αίτηση είναι σε αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 4723/01—04-2020 αίτησης

δαπάνης για φύλαξη έξι (6) µηνών της Αλεξάνδρειας Πανεπιστη µιούπολης.

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών που ζητούνται:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προµήθεια υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δι.Πα.Ε. στην

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη (πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) εκτάσεως περίπου 1.500 στρεμμάτων με

περίπου 60.000m2 δοµημένες επιφάνειες. Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται επικουρικά με το

υφιστάμενο προσωπικό φύλαξης του Δι.Πα.Ε. και συγκεκριμένα για τις ώρες 19:00 έως 07:00 τις

καθημερινές, καθώς και για όλο το 24ώρο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

Σελίδα 1 από 21
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  

Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ.57400 Θεσ/νίκη Τ.Θ.141 Σίνδος 

Πληροφορίες: Μαρασλίδης Ιωάννης 

Τηλέφωνο: 2310 013 660 

Fax: 2310 791 117 

Εmail: johnmara@admin.teithe.gr 

 

 

Α Ι Τ Η Μ Α  

Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  
«ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ» 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση παροχής υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες: 

Α/Α Περιγραφή υπηρεσίας Ποσότητα 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή Μονάδας 

Προϋπολογισμός 

χωρίς Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. 

24% 

Συνολικός 

Προϋπολογισμός 

με Φ.Π.Α 

1 
Φύλαξη Αλεξάνδρειας 

Πανεπιστημιούπολης  
5 μήνας 9.500,00€ 47.500,00€ 11.400,00€ 58.900,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 47.500,00 € 11.400,00€ 58.900,00€ 

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 0892Α (58.900,00€) σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV):  79713000-5  Υπηρεσίες Φύλαξης (5 μήνες Χ 9.500,00€ = 47.500,00€). 

 

Αιτιολόγηση σκοπιμότητας των ανωτέρω υπηρεσιών: 

Εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία λόγω διάδοσης του COVID-19 

(κορωνοϋιού) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η αδιάκοπη και επιμελής φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

Ιδρύματος με σκοπό την ορθή και ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο. 

Το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί για 24ωρη φύλαξη, επαρκεί όμως για φύλαξη 07:00 έως 19:00 τις 

καθημερινές. Η παρούσα αίτηση είναι σε αντικατάσταση της με αρ. πρωτ. 4723/01-04-2020 αίτησης 

δαπάνης για φύλαξη έξι (6) μηνών της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης. 

Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές των υπηρεσιών που ζητούνται: 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Δι.Πα.Ε. στην 

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη (πρώην ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) εκτάσεως περίπου 1.500 στρεμμάτων με 

περίπου 60.000m2 δομημένες επιφάνειες. Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα παρέχονται επικουρικά με το 

υφιστάμενο προσωπικό φύλαξης του Δι.Πα.Ε. και συγκεκριμένα για τις ώρες 19:00 έως 07:00 τις 

καθημερινές, καθώς και για όλο το 24ώρο τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

Σίνδος, 23 – 04 – 2020 
 

 

ΠΡΟΣ: 

Αντιπρόεδρο Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δι.Πα.Ε.  

κ. Μπαντέκα Δημήτριο 

 

δια της  

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δι.Πα.Ε. 
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Δύο ένστολοι εργαζόμενοι του αναδόχου θα παραμένουν εντός του φυλακίου εξόδου της 

Πανεπιστημιούπολης κατά το προαναφερθέν ωράριο. Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιούνται περιπολίες 

μήκους περίπου 4km με όχημα και πρόσθετους εργαζομένους του αναδόχου κάθε περίπου δύο ώρες τις 

νυχτερινές ώρες (ενδεικτικά 22:00, 00:00, 02:00, 04:00 και 06:00). Οι περιπολίες θα καταγράφονται με 

ειδικό σύστημα, ενώ θα τηρείται και βιβλίο συμβάντων. 

Το Δι.Πα.Ε. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ανωτέρω ωραρίου και του τρόπου φύλαξης 

(περιπολία ή παραμονή σε φυλάκιο), ύστερα από έγγραφο του προς τον Ανάδοχο, ιδιαίτερα σε περίπτωση 

διαπίστωσης προβλημάτων διαρρήξεων, κλοπών ή βανδαλισμών. 

 

Το προσωπικό του Αναδόχου θα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με τον αναγκαίο εξοπλισμό (υπηρεσιακό 

κινητό τηλέφωνο με ένα μοναδικό τηλεφωνικό αριθμό). Η στολή πρέπει να φέρει τα διακριτικά στοιχεία 

της επωνυμίας του εργοδότη και το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου.  

 

Το προσωπικό του Αναδόχου οφείλει να εκτελεί τις κάτωθι εργασίες: 

1) Σε ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται μαθήματα, να ξεκλειδώνει τα κτίρια και τις 

εξωτερικές θύρες στις 06:50 και αντίστοιχα το βράδυ στις 21:00 να προβαίνει στο κλείσιμο των 

κτιρίων (πόρτες γραφείων, εξωτερικές πόρτες, καγκελόπορτες, παράθυρα, κτλ), σε 

απενεργοποίηση του φωτισμού, των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού όπου είναι εφικτό, 

αφού βεβαιωθεί ότι δεν βρίσκεται κανένα άτομο εντός του κάθε κτιρίου. Οι ανωτέρω ώρες 

ανοίγματος και κλεισίματος, μπορούν να τροποποιηθούν μετά από έγγραφη εντολή του Δι.Πα.Ε. 

2) Να τηρεί σε ώρες εκτός συνηθισμένης εργασίας διαδικασία εισόδου / εξόδου μελών του 

προσωπικού, των φοιτητών και των επισκεπτών του Πανεπιστημίου με καταγραφή στοιχείων και 

να τηρεί βιβλίο εισόδου – εξόδου προσώπων και αντικειμένων. 

3) Να φυλάσσει τα κλειδιά των κτιρίων. 

4) Να τηρεί σχολαστικά, σε καθημερινή βάση βιβλίο συμβάντων. 

5) Να εντοπίζει έγκαιρα και να ειδοποιεί άμεσα τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου σε περίπτωση 

διάρρηξης, κλοπής, βανδαλισμού, δολιοφθοράς κτλ. στους χώρους ευθύνης του. Σε περίπτωση 

διαπίστωσης φθοράς σε κτιριακό χώρο, εγκατάσταση ή εξοπλισμό κατά τον υποχρεωτικό χρόνο 

φύλαξης, που δεν αναφέρεται στο βιβλίο συμβάντων και δεν έχει ειδοποιήσει προφορικά ή με 

άλλον τρόπο (sms, email ή τηλεφωνικά) τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου, ο Ανάδοχος 

καθίσταται υπεύθυνος για αυτό και υποχρεούται σε αποζημίωση του Δι.Πα.Ε για την 

αποκατάσταση κάθε ζημιάς του. 

6) Να χειρίζεται κατάλληλα και άμεσα πυροσβεστικά και άλλα μέσα προστασίας για τις πρώτες 

ενέργειες που απαιτούνται σε περίπτωση πυρκαγιών. 

7) Να συμπεριφέρεται πάντα με ευγένεια, διακριτικότητα και σεβασμό προς οποιοδήποτε πρόσωπο 

βρίσκεται στο χώρο του Πανεπιστημίου (υπαλλήλους, φοιτητές και τρίτους). Να παρέχει 

πληροφορίες και να εξυπηρετεί τους εισερχόμενους στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δι.Πα.Ε. 
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8) Ο χρόνος ανταπόκρισης και παρέμβασης σε περίπτωση έκτακτης και απρόβλεπτης ανάγκης και 

εφόσον ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο πρέπει να είναι άμεσος και με οποιονδήποτε πρόσφορο 

τρόπο. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει στη διοίκηση του Πανεπιστημίου τηλεφωνική γραμμή 

ανταπόκρισης υπεύθυνου προσώπου σε 24-ωρη βάση. 

9) Το ένστολο προσωπικό του Αναδόχου θα απασχολείται και θα είναι σε επιφυλακή συνεχώς όλες 

τις βραδινές ώρες. 

10) Να παραλαμβάνει την αλληλογραφία και τα δέματα που μεταφέρουν εταιρίες ταχυμεταφοράς 

(courier), όταν δεν λειτουργούν οι διοικητικές υπηρεσίες του Δι.Πα.Ε. 

11) Να μην επιτρέπει την μετακίνηση και απομάκρυνση αντικειμένων του Πανεπιστημίου εκτός των 

εγκαταστάσεών του.  

 

Ο Ανάδοχος έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις αναφορικά με την απασχόληση του προσωπικού του 

α) Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο της φύλαξης θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του 

Αναδόχου και δεν θα έχει ουδεμία σχέση με το Δι.Πα.Ε., θα διαθέτει δε υποχρεωτικά και επί ποινή 

διακοπής της σύμβασης την απαιτούμενη ειδική άδεια εργασίας σε εταιρία φύλαξης από την 

Αστυνομία. 

β) Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο για τη φύλαξη των εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων του Δι.Πα.Ε.  

γ) Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται σε κάθε περίπτωση, μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Δι.Πα.Ε. Το προσωπικό που θα αναλάβει τη φύλαξη πρέπει να είναι άριστα εκπαιδευμένο στη 

φύλαξη χώρων. Πρέπει επίσης να είναι αποδεκτό από το Δι.Πα.Ε., υγιές, άψογο από πλευράς 

εργατικότητας, συνέπειας, ήθους και εν γένει συμπεριφοράς.  

δ) Το προσωπικό του Αναδόχου να είναι εκπαιδευμένο καταλλήλως για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων (πυρκαγιά, εισβολή, σεισμό) και για να αντιμετωπίζει τρίτα πρόσωπα 

αποτελεσματικά, αλλά με ευγένεια, διακριτικότητα και σεβασμό ακόμα και υπό την πίεση 

ανταγωνιστικών καταστάσεων και γεγονότων. 

ε) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα νόμιμα και αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του 

προσωπικού και των προστηθέντων του, για τους οποίους θα φέρει ο ίδιος αποκλειστικά την 

ευθύνη. Ο Ανάδοχος ευθύνεται επίσης για πράξεις και παραλείψεις των προστηθέντων και 

εργαζομένων του. 

στ) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου ή / και της διάταξης 

του άρθρου 68 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4144/2013 

και ισχύει, το Δι.Πα.Ε. έχει δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης με τον Ανάδοχο και 

να τον κηρύξει έκπτωτο. 

ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους 

ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει 

να καταθέτει στο Δι.Πα.Ε. εβδομαδιαίο πρόγραμμα βαρδιών, στο οποίο θα αναγράφονται τα 
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στοιχεία των εργαζομένων ανά βάρδια (ονοματεπώνυμο, αριθ. δελτίου ταυτότητας). Ο αριθμός 

των φυλάκων που θα απασχοληθούν στο έργο θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να 

εναλλάσσονται σε όλες τις βάρδιες και να είναι δυνατή η κάλυψη κενών λόγω ρεπό, αδειών, 

ασθενειών κ.α.  

η) Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Πανεπιστημίου σχετικά με το 

προσωπικό που χρησιμοποιεί. 

θ) Το προσωπικό του Αναδόχου, το οποίο θα απασχοληθεί στο Δι.Πα.Ε. πρέπει να έχει πιστοποιητικό 

καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1.γ. του Π.Δ. 50/2001, επί 

ποινή διακοπής της σύμβασης.  

 

Ακολουθούν παραρτήματα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς που πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να χρησιμοποιηθεί από τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4144/2013 και 

ισχύει, να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των 

αναλωσίμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νομίμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. 

Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά. 

Ο υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους μόνο το συμπληρωμένο 

ΤΕΥΔ, υπόδειγμα του οποίου ακολουθεί σε παράρτημα. 

 

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, να 

υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψηφίων αναδόχων. Το πιστοποιητικό 

αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2.γ) του ν. 3863/2010. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της 

σύμβασης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 γ του ν. 3863/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39  παρ.Β του Ν. 

4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13.9.2017): «Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη σύναψη της σύμβασης τις 

υποψήφιες εταιρίες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις 
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υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης: αα) οι οποίες έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτες κατ` εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ή ββ) στις οποίες έχει επιβληθεί η 

κύρωση της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ` εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του 

ν. 3996/2011 (Α` 170) μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.». 

Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών 

Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού προσκομίζουν υποχρεωτικά 

ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε 

βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας» [Βλ. άρθρο 68 παρ. 2 δ του ν. 3863/2010, όπως προστέθηκε  με την παράγραφο 2 

άρθρου 22 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α  88/18.4.2013)]. 

 

Το ποσό της δαπάνης θα καταβάλλεται σε μηνιαίες πληρωμές σε ευρώ, από τον επόμενο μήνα υπογραφής 

της σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών φύλαξης. 

 

Η παροχή των υπηρεσιών αφορά χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ενδεικτικά από 01-05-2020 έως 30-

09-2020, ή από την υπογραφή σχετικής σύμβασης και για διάστημα πέντε (5) μηνών. 

 

 

Ο αιτών 

 
Μαρασλίδης Ιωάννης 

Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών Θεσσαλονίκης 

Δι.Πα.Ε. 

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού 

 

 

 

 

 

 

Γεωργιάδου Σοφία 

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δι.Πα.Ε. 

 

 

 

 

 

Μπαντέκας Δημήτριος 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΟΝΟΜΑ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  ………........................................ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   ……………………..…………………………………………………………………………………. 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  

Κατηγορία  Περιγραφή 

Υπηρεσίας 

Μηνιαίο 

Κόστος 

Αριθμητικώς 

Μηνιαία Τιμή 

ανά τετραγωνικό 

μέτρο 

Συνολική Αξία Έργου για 

χρονικό διάστημα πέντε 

(5) μηνών 

Φύλαξη Κτιρίων του 

Δι.Πα.Ε στην 

Αλεξάνδρεια 

Πανεπιστημιούπολη  

στη Σίνδο 

    

     

     

 Σύνολο 

Αριθμητικώς  
00.000,00€ 00.000,00€ 00.000,00€ 

 Σύνολο Ολογράφως     

 ΦΠΑ  00.000,00€ 00.000,00€ 00.000,00€ 

 Συνολικό Κόστος  00.000,00€ 00.000,00€ 00.000,00€ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

€  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜ

Ο ΚΟΣΤΟΣ 

€ 

ΜΗΝΙΑΙΟ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ  

€ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ-

ΔΩΡΑ-ΑΔΕΙΕΣ 

€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ   

ΚΟΣΤΟΣ 

€ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΦΥΛΑΚΑ 1 
        

  

  

  

  

  

  

  

  
    

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΦΥΛΑΚΑ 2 
        

  

  

  

  

  

  

  

  
    

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΦΥΛΑΚΩΝ  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑ 

       
  

  

  

  

  

  

  

  
    

 

         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΣΥΝΟΛΟ Α: 
  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΟΛΟ Β:  

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ-ΣΥΝΟΛΟ Γ:   

ΝΟΜΙΜΟΣ ΦΠΑ- ΣΥΝΟΛΟ Δ: 
  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ-ΣΥΝΟΛΟ Ε1:   
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Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς 

Αριθμός Ατόμων Ημέρες εργασίας Ώρες εργασίας 

ανά άτομο 

Τετραγωνικά μέτρα 

Καθαρισμού ανά 

άτομο 

Ολογράφως και αριθμητικώς  Ολογράφως και 

αριθμητικώς 

Ολογράφως και 

αριθμητικώς 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Θέση σφραγίδας και υπογραφής νομίμου εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)1 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα2  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

 

- Ονομασία: [ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99202922_1] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Τ.Θ.141 574 00 Σίνδος] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [                                                     ] 

- Τηλέφωνο: [2310 013685] 

- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [promithies@admin.teithe.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): 

 [https://www.teithe.gr/epikerotita/anakinosis] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ»  

CPV: : 79713000-5 «Υπηρεσίες Φύλαξης» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [99202922_1] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [] 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

                                                           
1 Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους υποψηφίους – φυσικά 

πρόσωπα  ή σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι νομικά πρόσωπα πρέπει να λάβει χώρα συμπλήρωση και υπογραφή του 

σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
2 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 

σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού 

φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοι3 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 

υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση4; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα, του 

άρθρου 20: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»5 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν 

οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε 

επίσημο κατάλογο/ Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή 

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

                                                           
3 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
4 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών 

και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 

εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του 

ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
5 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 

ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 

περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 

και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο6: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 

μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 

αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 

βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή 

να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 

κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 

των εγγράφων): 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους7; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 

κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα 

…): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 

συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των τμημάτων για τα 

οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

                                                           
6 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
7 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ8 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο 

και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, 

όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη 

διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 

                                                           
8  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 

ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες9 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση10· 

2. δωροδοκία11,12· 

3. απάτη13· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες14· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας15· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων16. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου17 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 

εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
10 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
11 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
12 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 

του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 

3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
13 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά 

µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
14 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 

απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με 

το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
16 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 

και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
17 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

20REQ006621777 2020-04-27



Σελίδα 15 από 21 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]18 

Εάν ναι, αναφέρετε19: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]20 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)21; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν22: [……] 

 

                                                           
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
20 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
21 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται 

στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
22 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης23, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;24 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 25 

[……][……][……] 

 

                                                           
23  Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 

73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
24 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών 

κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 

ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 

άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  
25 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου26; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις27 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις28  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα29; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

                                                           
26  Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 

έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
27 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 
28 Άρθρο 73 παρ. 5. 
29 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 

παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντων 30, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 

με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασης31; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια32 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

[] Ναι [] Όχι 

                                                           
30 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
31  Πρβλ. άρθρο 48. 
32  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/200533: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

                                                           
33  Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 

παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

 

[στο σημείο αυτό τίθεται η σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 

της ΕΑΑΔΗΣΥ] 
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